
SCRISOARE DE INTENŢIE 

pentru participarea ca partener  

în cadrul proiectului POCU ce urmează a fi depus de  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

 

În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu 

entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare in cadrul Programului 

Operaţional Capital Umane (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul 

tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării 

profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, 

Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare 

pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor 

de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru 

anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea 

de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, 

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar 

universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la 

activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe 

sectoarele economice cu poten țial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la 

programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar 

și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, 

apelul de proiecte nr.11, ne exprimăm intenţia de a participa ca partener în cadrul unui 

proiect alături de organizaţia dumneavoastră. 

______________________________ (denumirea organizaţiei) se încadrează în 

categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru apelul de proiecte nr.11, respectiv 

_______________________________________ (menţionarea categoriei din Ghid). 

 

De asemenea, organizaţia noastră are acumulata experienţă în domeniul proiectului, 

dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru implementarea activităţilor 

unui proiect POCU. 

Prezentăm succint experienţa organizaţiei: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 



…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

Pentru toate aspectele mentionate putem prezenta documente doveditoare daca 

acestea vor fi cerute. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni partener 

în cadrul proiectului POCU ce urmează a fi depus de Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu.  

 

Data,          Reprezentant legal, 

                   

                                                                          Nume si prenume, 

…………………………………… 

                                                                       Semnătura şi ştampila 

 


